
Arbeidstraining  
 

De Salto 

De Salto is een pilootproject van De Werklijn, deel van CAD vzw, voor personen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de Salto vinden zij een veilige plaats waar zij progressief aan het 

werk gaan en versterkt worden via nauwe opvolging van ons begeleidend personeel. De deelnemers 

zetten er hun individuele kwaliteiten in bij de creatie van duurzame producties of het uitoefenen van 

dienstverleningen met een maatschappelijke impact. 

Afstand tot de arbeidsmarkt 

De deelnemers zijn personen die door medische, mentale, psychische, psychologische en/of sociale 

problemen momenteel niet in staat zijn om betaalde tewerkstelling of een opleiding uit te oefenen. 

Diverse faalervaringen leidden tot een afstand tot de arbeidsmarkt, die niet zomaar overbrugd kan 

worden via de klassieke socio-professionele inschakelingsmethoden (cv-opmaak, 

sollicitatietechnieken inoefenen,…).  

Vaak hebben zij geen 

ondersteuningsnetwerk, geen 

erkende aandoening, ontbreekt 

hen de kennis van hun sociale 

rechten en plichten, hebben ze 

geen toekomstperspectief, zijn ze 

sociaal geïsoleerd, ervaren ze 

materiële tekorten, 

gezondheidsproblemen,…  

Ondanks hun motivatie om te 

werken en een steentje bij te 

dragen ervaren zij drempels en 

uitsluitingsmechanismen die hen 

beletten om te participeren in de 

maatschappij 

Zij hebben nood aan een aangepast versterkingsprogramma waarbij enerzijds hun 

tewerkstellingsmogelijkheden en anderzijds hun zorgnoden onderzocht en aangepakt kunnen 

worden. 

Ondersteuning ter versterking 

De Salto biedt een tussentraject in een traject naar werk of opleiding waarbij de deelnemers bij de 

start niet (meer) goed weten wat hun competenties en talenten zijn, welke job zij kunnen uitoefenen 

en of betaald werk vinden nog haalbaar is. Deelnemers starten op eigen tempo met aangepaste 

werktaken en worden geleidelijk uitgedaagd om hun grenzen te verleggen via nieuwe taken, 

verantwoordelijkheden en meer werkuren. Dit alles onder nauw toezicht van een instructeur van De 

Salto en in overleg met de deelnemers.  

De aanwezigheid van een instructeur zorgt voor vertrouwen, aanmoediging, maar ook onmiddellijke 

remediëring van gedrag. Deelnemers leren er zo praktische vaardigheden, soft skills en 



arbeidsattitudes die vereist zijn in een toekomstige beroepsopleiding of werkomgeving. Ook 

zogenaamde randfactoren die doorstroom naar opleiding of werk bemoeilijken worden er 

opgemerkt en aangepakt.  

Productie of dienstverlening 

Om de mogelijkheden en haalbaarheid van betaald werk te onderzoeken, dient het economische 

rendement en de begeleidingsnood van de deelnemer in kaart gebracht te worden. Dit kan niet in 

een dagbestedingsetting, maar dient in een werkcontext met een productielijn of een 

dienstverlening te gebeuren.  

De Salto werd in juni 2020 opgestart, tijdens de coronacrisis, met het maken van herbruikbare 

mondmaskers uit gerecycleerd materiaal. De opbrengst van de verkoop gaat rechtstreeks naar de 

accommodatie (koffie, water, materiaal,…) en een kleine onkostenvergoeding voor de deelnemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intussen werken we ook samen met een 

lokale ondernemer die paraplu’s en 

tenten recycleert tot kledij, een sociale 

economie-onderneming rond een 

sorteeropdracht en zijn we volop aan het 

bekijken welke andere taken we kunnen 

uitvoeren. 

 

 

 

 



 

Dat het aanbod haar vruchten afwerpt, zien we aan de eerste resultaten bij de deelnemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwen aan verbinding 

Tijdens deelname aan de Salto wordt er aan verbinding gebouwd tussen verschillende sectoren: de 

tewerkstellingssector, de welzijnssector en ondernemingen.  

Voeling met de arbeidsmarkt en competentieversterking van de deelnemers gebeurt op de 

werkvloer, tijdens het werk bij de Salto. Om deze werkvloer vorm te geven, wordt samengewerkt 

met ondernemingen (profit of non-profit) waarbij de Salto een taak kan opnemen in (een deel van) 

het productieproces of een dienstverlening.  

Via observatie brengt de instructeur competenties van de deelnemers in kaart, maar ook individuele 

noden of moeilijkheden. Vervolgens zoekt de instructeur een gepaste zorg- of welzijnsdienst die de 

persoon met de zogenaamde randproblemen kan ondersteunen. Ook verbindt de instructeur de 

deelnemer met gepaste tewerkstellings- of opleidingsdiensten die met zijn of haar competenties 

verder aan de slag kunnen. Tijdens dit hele proces wordt de deelnemer niet losgelaten en kan hij of 

zij intussen bij de Salto blijven werken.  

Het traject bij de Salto eindigt wanneer een deelnemer versterkt is en klaar blijkt voor betaald werk, 

een opleiding of bij begeleidingsdiensten naar werk verdere stappen richting werk kan zetten. Voor 

de deelnemers voor wie betaald werk, na grondige evaluaties, niet haalbaar blijkt, wordt een ander 



gepast aanbod gezocht binnen het bestaande welzijns- of zorgaanbod, vrijwilligerswerk, 

gespecialiseerde dienstverlening, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       De 

Salto als “cement” tussen de doelgroep en verschillende sectoren 

 

De verschillende fasen van de deelname aan de Salto kunnen schematisch worden weergegeven: 

 

 

 

 



Samenwerking 

We streven naar verdere uitbouw van onze “werkweek” via partnerschappen met ondernemingen 

(reguliere of sociale economie) of sociale organisaties. Hiervoor zijn we op zoek naar nieuwe 

samenwerkingen. 

We willen een win-win tot stand brengen: 

 Sociale impact: De onderneming of organisatie vervult een (bijkomende) sociale rol door een 

deel van een productieproces, dienstverlening of nieuwe werktaak uit te besteden aan een 

kwetsbare doelgroep. Door de uitbesteding kan de Salto de dagelijkse werking van de 

partner vergemakkelijken. 

 Versterking doelgroep: Onze deelnemers worden dankzij het werk dat ze uitoefenen en de 

verbindingsfunctie van de Salto versterkt (inclusie, kwaliteit van leven, meer zicht op 

tewerkstellingsmogelijkheden). Het programma staat ook toe dat zij iets kunnen (terug) 

geven aan de maatschappij. 

Takenpakket? 

Het takenpakket kan divers zijn. Dit kan een taak zijn die het werk van de werknemers in de 

onderneming verlicht. Het kan gaan om een deel van een bestaande job, maar er kan ook een 

‘nieuwe opdracht’ of ‘werktaak’ gecreëerd worden, zinvol voor de reguliere werking van de 

onderneming maar waarbij het de onderneming zelf de tijd of mankracht aan ontbreekt.  

De taken moeten aan te leren zijn aan de deelnemers door onze instructeur. Indien er specifieke 

technische vaardigheden nodig zijn (zoals stikken, koken, …) kunnen we eerst bekijken of we die 

expertise in onze groep hebben en de taken effectief kunnen uitvoeren. 

Waar? 

Een opdracht kan op onze locatie in Anderlecht worden uitgevoerd, maar ook op verplaatsing bij de 

onderneming (binnen, buiten, in de keuken, in de tuin, in dezelfde ruimte als de werknemers of een 

aparte ruimte, ...).  

Wie? 

We werken telkens in een kleine groep deelnemers onder begeleiding van 1 instructeur van de Salto. 

De instructeur heeft de opdracht op voorhand bestudeerd en zet zo de deelnemers aan het werk. 

Tijdens het werk moedigt de instructeur de deelnemers aan, stuurt hen bij, zorgt de instructeur voor 

een matching tussen bepaalde taken en de deelnemers, controleert de instructeur het werk, … We 

willen op het einde van de dag de kwalitatieve en kwantitatieve vereisten voor onze partner 

garanderen. 

Er bestaat ook de mogelijkheid om deelnemers individueel te laten werken op een externe locatie, 

indien vrijwilligerswerk er wettelijk mogelijk is. Dit betekent dat de deelnemer vanop afstand door de 

instructeur wordt opgevolgd en de partnerorganisatie steeds een aansprekingspunt heeft rond het 

parcours van de deelnemer. 

Duur? 

Dit kan van lange of korte duur zijn. We zijn idealiter op zoek naar structurele samenwerkingen, 

bijvoorbeeld 1x per week, 1x per maand, enzovoort.  

 



Vragen? 

Samenwerkingen: Margot Hellemans – margot.hellemans@vzwcad.be - GSM 0484 71 98 67 

Aanmeldingen: Sofie Morren – sofie.morren@vzwcad.be - GSM 0485 57 08 98 

Instructeur: Farrah Alleman – farrah.alleman@vzwcad.be - GSM 0485 30 73 91 

 

Met dank aan 
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